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2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 74/22 
28. srpnja 2022. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, v. r. 
 

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

549 
На основу члана 252. тачка 15), а у вези са чланом 187. 

став (3) Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 
бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), 
министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, у 
сарадњи са органом надлежним за унутрашње послове, 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВОЗАЧКОЈ 

ДОЗВОЛИ 

Члан 1. 
У Правилнику о возачкој дозволи ("Службени гласник 

БиХ", број 9/19), у члану 7. иза става (1), додаје се нови став 
(2) који гласи: 

"(2) 
Изузетно од става (1), подносилац захтјева, који за 

вријеме школовања или усавршавања на војно школским 
установама у иностранству положи возачки испит, а у складу 
са закљученим билатералним споразумом између 
Министарства одбране Босне и Херцеговине и министарства 
одбране државе која прима на обуку лица која су упућена на 
школовање или усавршавање ван Босне и Херцеговине, уз 
захтјев за издавање возачке дозволе прилаже сљедеће: 

a) увјерење о здравственој способности лица за 
управљање моторним возилом оне категорије или 
поткатегорије за коју се тражи издавање возачке 
дозволе, не старије од дванаест мјесеци; 

б) потврду о положеном возачком испиту за 
управљање моторним возилом оне категорије или 
поткатегорије за коју се тражи издавање возачке 
дозволе, издату од стране Министарства одбране 
Босне и Херцеговине, не старије од три мјесеца; 

ц) доказ о пребивалишту, односно боравишту 
(увидом у личну карту); 

д) доказ о уплати прописане накнаде за образац 
возачке дозволе. 

Члан 2. 
Члан 24. се брише. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 05.02-2-2282/22 
09. августа 2022. године 

Сарајево 
Министар 

Др Војин Митровић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 252. tačka 15), a u vezi sa članom 187. stav 

(3) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni 
i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 
84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i 
prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organom nadležnim za 
unutarnje poslove, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VOZAČKOJ 

DOZVOLI 

Član 1. 
U Pravilniku o vozačkoj dozvoli ("Službeni glasnik BiH", 

broj 9/19), u članu 7. iza stava (1), dodaje se novi stav (2) koji glasi: 
"(2) 
Izuzetno od stava (1), podnositelj zahtjeva, koji za vrijeme 

školovanja ili usavršavanja na vojno školskim ustanovama u 
inostranstvu položi vozački ispit, a u skladu sa zaključenim 
bilateralnim sporazumom između Ministarstva odbrane Bosne i 
Hercegovine i ministarstva odbrane države koja prima na obuku 
lica koja su upućena na školovanje ili usavršavanje izvan Bosne i 
Hercegovine, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže 
sljedeće: 

a) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za 
upravljanje motornim vozilom one kategorije ili 
potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke 
dozvole, ne starije od dvanaest mjeseci; 

b) potvrdu o položenom vozačkom ispitu za upravljanje 
motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za 
koju se traži izdavanje vozačke dozvole, izdatu od 
strane Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ne 
starije od tri mjeseca; 

c) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u 
ličnu kartu); 

d) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke 
dozvole. 

Član 2. 
Član 24. se briše. 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 05-02-2-2282/22 
09. augusta 2022. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, s. r. 
 

 
Na temelju članka 252. točka 15), a u svezi s člankom 187. 

stavak (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u 
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 
44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar 
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji sa tijelom 
nadležnim za unutarnje poslove, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VOZAČKOJ 

DOZVOLI 

Članak 1. 
U Pravilniku o vozačkoj dozvoli ("Službeni glasnik BiH", 

broj 9/19), u članku 7. iza stavka (1), dodaje se novi stavak (2) koji 
glasi: 

"(2) 
Izuzetno od stavka (1), podnositelj zahtjeva, koji za vrijeme 

školovanja ili usavršavanja na vojno školskim ustanovama u 
inozemstvu položi vozački ispit, a sukladno zaključenom 
bilateralnom sporazumu između Ministarstva obrane Bosne i 
Hercegovine i ministarstva obrane države koja prima na obuku 
osobe koja su upućena na školovanje ili usavršavanje izvan Bosne 
i Hercegovine, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže 
sljedeće: 

a) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za 
upravljanje motornim vozilom one kategorije ili 
potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke 
dozvole, ne starije od dvanaest mjeseci; 
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b) potvrdu o položenom vozačkom ispitu za upravljanje 
motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za 
koju se traži izdavanje vozačke dozvole, izdatu od 
strane Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, ne 
starije od tri mjeseca; 

c) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u 
ličnu kartu); 

d) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke 
dozvole. 

Članak 2. 
Članak 24. se briše. 

Članak 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 05-02-2-2282/22 
09. kolovoza 2022. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, v. r. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО 

ОПОРЕЗИВАЊЕ 

550 
На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно 

опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 
61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 
32/02, 102/09 и 72/17), директор Управе за индиректно 
опорезивање доноси 

УПУТСТВО 
O ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА СТАТУСА 

ОВЛАШЋЕНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (АЕО) 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим упутством прописује се поступак одобравања 
статуса овлашћеног привредног субјекта (Аuthorised 
Economic Operator) (у даљем тексту: АЕО), праћења 
испуњености прописаних услова и критеријума од стране 
овлашћеног привредног субјекта и поновне процјене АЕО 
одобрења. 

Члан 2. 
(Употреба израза у мушком и женском роду) 

Изрази који су ради прегледности у овом упутству 
наведени у једном роду без дискриминације односе се и на 
мушки и на женски род. 

Члан 3. 
(Закони и други прописи) 

Ако није другачије наведено у овом упутству, 
подразумијева се да свако упућивање у овом упутству на 
законе и друге прописе укључује и измјене и допуне тих 
закона и других прописа које су ступиле на снагу до датума 
ступања на снагу овог упутства и након тог датума. 

Члан 4. 
(Правни основ) 

АЕО статус регулисан је: 
a) одредбама чл. 7. и 8. Закона о царинској политици 

у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 
број 58/15) (у даљем тексту: Закон), 

b) одредбама чл. 23. до 42. Одлуке о спровођењу 
Закона о царинској политици у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 13/19, 
54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 и 23/22) (у даљем 
тексту: Одлука), 

c) одредбама члана 3., чл. 25. до 27. и Анекс III 
CEFTA Додатног протокола 5, 

d) одредбама Одлуке CEFTA Заједничког одбора број 
1/2019 о успостављању поступка валидације, 
узајамног признавања државних програма 
овлашћених привредних субјеката CEFTA страна у 
погледу безбједности и заштите (АЕОС) 
("Службени гласник БиХ -Међународни уговори", 
број 4/21), 

e) одредбама Одлуке CEFTA Заједничког одбора број 
2/20 о успостављању заједничког логотипа за 
овлашћене привредне субјекте CEFTA страна. 

Члан 5. 
(Дефиниције) 

(1) У сврху примјене овог упутства поједини појмови имају 
сљедеће значење: 
a) "УИО" значи Управа за индиректно опорезивање, 
b) "привредни субјект" значи лице које је током свог 

пословања укључено у активности које су 
обухваћене царинским прописима, како је 
прописано чланом 3. став (1) тачка п) Одлуке, 

c) "АЕО" значи привредни субјект који има сједиште 
у царинском подручју Босне и Херцеговине, који 
испуњава услове и критеријуме из чл. 28. до 32. 
Одлуке и коме је одобрен АЕО статус, 

d) "АЕО одобрење" значи различите врсте одобрења 
о АЕО статусу која су наведена у члану 23. Одлуке, 

e) "МRА" (Мutual Recognition Аrrangement) значи 
поступак о узајамном признавању, 

f) "издавалац одобрења" значи организациона 
јединица УИО из члана 11. став (1) овог упутства 
која издаје АЕО одобрење, 

g) "Група за контролу" значи Група за контролу 
регионалног центра надлежна према сједишту 
подносиоца захтјева, која у предконтроли обавља 
провјеру испуњености услова и критеријума по 
поднијетом захтјеву прије издавања одобрења, 
врши праћење и провјере у поновној процјени 
одобрења, 

h) "подносилац захтјева" је привредни субјект који је 
поднио захтјев за издавање АЕО одобрења, 

i) "ималац одобрења" је привредни субјект којем је 
издато АЕО одобрење, 

j) "национална АЕО апликација" значи АЕО 
информациони систем или апликација развијена за 
потребе УИО, 

k) "Упитник за самопроцјену" значи упитник из АЕО 
Смјерница, дио VII, Прилог 1, који попуњава 
подносилац захтјева за издавање АЕО одобрења, а 
садржи информације о поступцима и мјерама 
подносиоца захтјева који ће бити предмет провјере 
током поступка. 

(2) Други појмови који се користе у овом упутству, а којима 
није одређено значење овим упутством, имају значење 
које им је одређено Законом и Одлуком. 

Члан 6. 
(Надлежности организационих једница УИО у активностима 

везаним за одобравање и праћење АЕО статуса) 
(1) Издавалац одобрења обавља сљедеће послове: 

a) на захтјев привредног субјекта, обавља 
информативни разговор са привредним субјектом 
прије службеног подношења захтјева за издавање 
АЕО одобрења, 

b) пружа информације заинтересованим лицима у 
вези поступка одобравања АЕО статуса, 


